
Zamawiający: 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew 

 

Ogłoszenie nr 510166968-N-2020 z dnia 03-09-2020 r.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Gmina Pęczniew: Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew 
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 556884-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Pęczniew, Krajowy numer identyfikacyjny 73093439300000, ul. ul. Główna 10/12  , 

99-235  Pęczniew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 781 519, e-mail 

ug_peczniew@wp.pl, faks 436 781 519.  

Adres strony internetowej (url): http://e-peczniew.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.7.2020  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew, droga przy rynku 

koło kościoła w m. Pęczniew. Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na 

terenie gminy Pęczniew, rynek przy kościele pw. św. Katarzyny, powiat Poddębicki, 

województwo Łódzkie. Długość przebudowanej drogi to 0+240 m. Zakres robót budowlanych 

obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) obsługę budowy, c) roboty rozbiórkowe, d) roboty 

ziemne, e) studzienki ściekowe, f) remont odwodnienia drogi, g) regulację pionową urządzeń, 

h) roboty nawierzchniowe, i) plac manewrowy, j) chodniki, k) krawężniki, obrzeża, l) 

wyniesione przejście dla pieszych, m) elementy bezpieczeństwa ruchu, n) oznakowanie 

pionowe, o) roboty wykończeniowe, p) inwentaryzację powykonawczą. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia wskazany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 

1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających 



się na opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie 

lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, 

produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza 

się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie 

gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez 

Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do 

opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane 

przez Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez 

wskazanie parametrów równoważnych oferowanego produktu w ofercie.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 386762.50  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Łódzka 108  

Kod pocztowy: 99-200  

Miejscowość: Poddębice  

Kraj/woj.: łódzkie  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 366240.99  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 366240.99  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 525255.14  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

 

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 
 
 

Wójt Gminy Pęczniew 
/-/ Marcin Janiak 


